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Příklad:

13# + 17y— 19g=slO
13 . 4 + 17 . (— 3) = li u
13.3 — 19. 2 = 1 | v
13 (4« + 3t>) + 17 . (— 3u) — 19 . (2v) = u + v
u + 1 ; zz 10, v zz 10 — w,
13(w + 30) + 1 7 . ( — 3 w ) — 19(20 — 2w) = 10
x = u + 30, y = — 3u, z=z20—2u.

Doéela stejným spůsobem pokračujeme při řešení rovnic
b více než o třech neznámých; nejprve utvoříme řetězce vždy
z poměru dvou koěfficientů jednotlivých neznámých; pak utvo
říme rovnice (a) (/3) (y) a t. d., tyto znásobíme veličinami w, v, w
a t. d., sečteme a součet na pravé straně položíme rovným
stálému členu předložené rovnice.

0 zdvojmocnování.
Podal

V. Weinzettl,

professor v Třeboni.

Každé číslo dekadické můžeme zdvojmocniti dle vzorce

(a + 6 + c + . . . ) 2 = a t + 6 , + c2 + --. + 2«6 + 2ac + 2fc + ...
Celé provádění lze krátce takto popsati a snadno por
chopiti:
Dáno-li dekadické číslo, vytvoříme nejdříve dvojmoci všech
číslic počínajíce jednotkami nejvyššího řádu.
Do druhé řádky píšeme dvojnásobné součiny sousedních
číslic počínajíce řádem nejnižším a píšíce řádku o jedno místo
na levo z příčin samozřejmých.
Do třetí řádky tvoříme dvojnásobné součiny číslic ob jednu,
do další řádky dvojnásobné součiny číslic ob dvě, pak ob tři,
ob Čtyři a t. d., píšíce stále řádky o jeden řad na levo až do
poslední, dvojnásobný součin krajních číslic.
Při tom jednociferné dvojmoci neb součiny doplňují se
nullou na dvojčíslí; je-li součin trojciferný, píšeme jen dvě
jeho poslední číslice, sta připočítáme k dalšímu součinu. Kupř.:
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Spůsob tento liší se od obyčejného pouze jiným spůsobem
psaní součinů. Má však vedle jiných tu výhodu, že jest snadno
zapamatovatelný, snazší v provádění a případnější, poněvadž
při postupujícím výpočtu práce ubývá.
Jiná výhoda spočívá v tom, že jej lze s obyčejným náso
bením snáze spojiti, poněvadž každé násobení podobně lze pro
váděti; nebereme však součiny dvojnásobně, nýbrž tvoříme vždy
dva různé součiny a místo dvoj mocí násobíme číslice stejných
řádů. Ku př.
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Směs.
Napsal Dr. J. Theurer, s. prof. na Král. Vinohradech.

Poznámka ku fotografické perspektivě.
Jest obecně známo, že na fotografiích krajinek jeví se
vzdálené předměty, jako hory a pod., bud příliš nízkými neb
příliš vzdálenými. Výklad, jakoby příčinou úkazu tohoto bylo,
že oko různým způsobem odhaduje vzdálenosti horizontální
a vertikální, neuspokojuje; vždyť horizontální i svisné vzdále
nosti nalézají se zrovna tak ve skutečnosti jako na fotografii,

